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LEDARE

Snart blir 
bussen fossilfri!

Koldioxidutsläppen 
reduceras med upp 
till 90 procent mot 
vanlig diesel.

ÄVEN OM MAN INTE HAR SEMESTER finns en viss frihets-
känsla över sommaren. De långa och ljusa kvällarna 
inbjuder till att göra utflykter och prova nya saker. Som 
vanligt kör vi vår populära 
sommarkampanj med pris-
värda 24-timmarsbiljetter då 
du får resa så mycket du vill i 
hela länet. 

Så passa på att se och 
uppleva allt det vi har i vårt 
närområde; fina naturupp-
levelser, museum, konsert-
besök eller shopping. Eller så provar du en av våra 
teståkta sommarturer på sidan tre. Du kanske har dina 
egna sommarpärlor? Dela med dig och tagga med 
#sommarxtrafik. 

När du sätter dig på bussen i höst kommer du att 
göra en ännu större miljögärning än du redan gör 
idag. Hållbarhetsnämnden har nämligen under våren 
beslutat att satsa på en snabbare övergång till fossilfri 
kollektivtrafik, för att minska klimatpåverkan. 

Från och med i höst kommer alla X-trafiks diesel- 
bussar istället tankas med HVO, biodiesel. HVO till- 
verkas av restprodukter, till exempel slaktavfall eller 
vegetabiliska fetter och är 100 procent förnyelsebar 
och fossilfri. Koldioxidutsläppen reduceras med upp 
till 90 procent mot vanlig diesel. 

Våra X-tåg körs redan på grön el, så 
med den här satsningen når vi 97 procent 
fossilfri kollektivtrafik. Återstående tre 
procent räknar vi med att nå hösten 2017 
då alla gasbussar i Gävle stadstrafik kan 
köras på 100 procent biogas. 

Det känns jättebra och ligger helt i 
linje med vår vision om att bidra till ett 
hållbart och livskraftigt Gävleborg.

Ha en skön sommar!

341 078
TRYCKSAK

08.19 TÅG SÖDERHAMN – GÄVLE
Ta X-tåget mot Gävle, du är 
framme 09.04. Vandra runt 
och njut av Boulognerskogen 
eller någon annan av Gävles 
parker. 

10.17 BUSS TILL GYSINGE
Ta buss 49 från Gävle Central 
till Gysinge. 11.25 kliver du  
av i den vackra bruksorten.  
Ta en titt i smedsbostaden 
från 1800-talet, besök  
Naturum Färnebofjärden  
eller Centrum för Byggnads-
vård och lär dig ta hand om 
gamla hus och inredningar. 
Här finns café och bruks- 
handel. 

12.30 BUSS TILL SANDVIKEN
Från Gysinge Brukshandel 
tar du buss 47 till Sandviken 
Resecentrum och är framme 
13.25. Här har du en timme 
för en snabb lunch eller 
shopping.  

14.20 BUSS TILL HÖGBO BRUK
Ta buss 44 från Sandviken  
Resecentrum till Högbo 
Kyrka. Resan tar tio minuter 
och du når Högbo Bruk med 
en kort promenad. Här finns 
massor att se, göra och äta. 
Ta en spabehandling, vandra 
runt, besök de små butiker-
na eller hyr en cykel och kör 
ett pass på någon av de 15 

banorna runt bruket.
Middag äter du på Högbo 

Brukshotells restaurang där 
kockarna hämtar nästan allt 
de behöver från eget växthus, 
bageri och mejeri eller andra 
lokala leverantörer. 

HEMRESA
19.40 Linje 44:  
Högbo kyrka – Sandviken 
(framme 20.00). 
20.30 linje 41:  
Sandviken – Gävle  
(framme 20.55). 
21.19 X-tåg:  
Gävle – Söderhamn  
(framme 21.59).

Ta en tur i sommar. 
Eller två. MED SOMMAREN kommer äventyrslustan. Och vi 

på X-trafik vill att du ska kunna se och göra något 
nytt i sommar även om du varken har semester 
eller en stor semesterkassa. Därför kör vi vår upp-
skattade sommarkampanj – res så mycket du vill i 
hela länet på en biljett, under 24 timmar. Här är 
två förslag på härliga sommarturer med sköna 
stopp på vägen.

Tiderna baseras på att du reser en vardag under 
sommartidtabellen (20/6-21/8). Vi startade våra 
resor i Gävle respektive Söderhamn. Men du kan 
lika gärna hoppa på och av någon annanstans på 
sträckan. Dela gärna med dig av din tur och dina 
stopp på #sommarxtrafik. Trevlig resa! 

DAG 1
ÄVENTYR PÅ HÖG HÖJD
Ta buss 173 från Gävle 10.45 
till Bollnäs – du är framme 
12.10. Därifrån tar du buss 51 
12.20 till Orbaden. Här hittar 
du Orbaden Zip & Climb – en 
äventyrspark för hela familjen 
med höghöjdsbanor, ziplines 
och klättring. Dessutom eget 
KRAV-märkt ölbryggeri och 
brasseri. 
orbadenzipclimb.se

Efter adrenalinruschen tar  
du Linje 51 från Orbaden till  
Järvsö 14.45. Du är framme 
15.10 för ett besök på Järvzoo. 

På Järvzoo kan du se alla 
nordiska vilda djur. Parken 

ligger 1,4 kilometer från sta-
tionen och är öppen 10-17. Att 
promenera tar 20 minuter och 
det är lätt att hitta. Annars tar 
du taxi.  
jarvzoo.se

SMAKA PÅ HÄLSINGLAND
Vid Järvzoo ligger Bergshotel-
let och gourmetrestaurangen 
Bergskrogen. Maten är en mix 
mellan det fransk-italienska kö-
ket och Hälsingland. Middags-
gäster är välkomna 17–19.  
bergshotellet.se/bergskrogen

SOV BLAND VARGAR 
I en ombyggd lada intill 
varghägnet kan du somna till 
vargarnas ylande, eller ligga 
vaken av detsamma. Varg- 

hotellet är med andra ord inte 
något standardhotell.  
jarvzoo.se/varghotellet

Nybyggda Bergshotellet är 
ett mer traditionellt hotell. 
Vackra rum, gourmetkrog och 
nära till det mesta gör att såväl 
barnfamiljer som bergscyklan-
de kompisgäng och helgfiran-
de par trivs här. 
bergshotellet.se

DAG 2 
Efter frukost är det dags att 
åka hemåt. Hemresa mot  
Gävle med X-tåget 10.19  
– du är framme i Gävle 11.50.

DRA ÅT HÄLSINGLAND

GÄSTA GÄSTRIKLAND
ENDAGSTUR FRÅN SÖDERHAMN TILL GÄVLE, Gysinge, Högbo och till-
baka. Vill du göra något speciellt i Högbo Bruk på eftermiddagen 
är det bra att planera i förväg och boka på högbobruk.se.

TVÅDAGARSTUR MED VACKRA VYER, vilda djur och fartfyllda äventyr i Hälsingland.  
Från Gävle far du till Järvsö, med ett vackert stopp i Orbaden – Hälsinglands riviera.

TEXT JENNY KALLUR

Orbaden Zip & Climb. 

FOTO ORBADEN ZIP & CLIMB

Boulognerskogen. 

FOTO BRITT MATTSSON

Högbo bruk. FOTO HÖGBO BRUK

Gysinge.

Bergskrogen. FOTO BERGSHOTELLET

Boulognerskogen. FOTO BRITT MATTSSON

Sov bland vargarna. 
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TRAFIKUTVECKLING

ENDLAR DU MED BIL och är lite nyfiken 
på bussen eller tåget? Då och då har vi 
prova-på-kampanjer på utvalda sträckor 
för att få fler att upptäcka fördelarna 

med att resa kollektivt. Man får då prova att 
åka sträckan gratis med X-trafik i 30 dagar. 

Och det är ju inte bara bussen man pro-
var. Med realtidsfunktionen i X-trafiks app 
har det blivit lättare och smidigare att hålla 
koll på att bussen är i tid till din hållplats. 

Gratis wifi ombord gör att du kan börja 
jobba direkt du kliver på bussen eller ha en 
lugn och skön stund med morgontidningen 
eller favoritpodden. 

Hittills har 280 
stycken ansökt och 160 
stycken har uppfyllt kri-
terierna och fått chansen 
att provåka sträckorna 
Sundsvall–Hudiksvall, 

Hudiksvall–Ljusdal, Söderhamn–Bollnäs–
Edsbyn och Bollnäs–Gävle.

I höst kommer nya chanser att provåka, 
men vilken sträcka det blir är ännu inte helt 

klart. Håll utkik på vår 
facebooksida så kommer 
mer information längre 
fram. 

160 har redan provåkt 
– gör det du också!

P
Gratis wifi ombord gör att 
du kan börja jobba direkt 

du kliver på bussen.

TEXT JENNY KALLUR  ILLUSTRATION CONFETTI

D
ET KÄNNS JÄTTEBRA att vi tar det här 
steget, säger Andreas Eriksson, chef på 
enheten för Trafikutveckling på 
Region Gävleborg. De som åker kol-

lektivt med oss ska veta att 
de gör ett verkligt miljövän-
ligt val.

HVO betyder Hydre-
rade Vegetabiliska Oljor. 
Det är fossilfritt, 100 pro-
cent förnyelsebart och 
minskar koldioxidutsläppet 
med upp till 90 procent jämfört med vanlig 
diesel. Den syntetiska dieseln kan göras av 
både vegetabiliska och animaliska oljor. 

X-trafik kommer främst att använda HVO 
som gjorts av slaktavfall.

– Vi hoppas och tror att vi i framtiden 
kommer att kunna köra på närproducerad 

HVO, så att vi blir ännu 
mer miljövänliga, berättar 
Andreas Eriksson.

X-trafik fasar in det nya 
bränslet och landar i höst på 
97 procent fossilfritt totalt. 
Det som fattas för att bli 
100-procentigt fossilfria är 

att ställa om så att de 15 gasbussarna enbart 
kör biogas och det gör man nästa höst. 

Mot en fossilfri framtid
Alla X-trafiks dieselbussar kommer snart gå på 100 procent 
syntetisk diesel, så kallad HVO. Bussflottan ska alltså inte 
längre köra på fossila bränslen – ett stort steg mot en fossilfri 
kollektivtrafik i Region Gävleborg.
TEXT TOBIAS BARLE  FOTO X-TRAFIK

TRAFIKFÖRÄNDRINGAR
FRÅN OCH MED 22 AUGUSTI 2016

• Linje 3 leds över Gavlehov.  
Turerna går lika ofta som tidigare.

• Ny linje 17* (Rådhuset-Hemlingby-
stugan), 30-minuterstrafik cirka  
kl 9–14, varje dag.

• Linje 15* till högskolan, som tidiga-
re bara gått dagtid, utökas under 
kvällar och helger. Nya turer vänder 
vid Teknikparken.

• Den nya bussgatan, som Söder-
hamns kommun anlägger, mellan 
Norrberget och Skytten börjar 
trafikeras i slutet av juni och ger 
Linje 3 en kortare och snabbare 
linjesträckning.

• Linje 79 (Bollnäs–Åsbacka) läggs 
ner från och med i höst. Grund- 
skoleelever hänvisas till upphandlad 
skolskjuts, gymnasieelever får gå till 
väg 83 och åka med linje 22, 51, 52 
eller 55.

* Satsningarna på linje 15 och 17 sker 
tillsammans med Gävle kommun.

Trafikverket planerar förbättringar för 
en stor del av hållplatserna på linje 100 
(Söderhamn–Bollnäs–Edsbyn) under 
2016. De största satsningarna är:

– Bättre komfort – plattformar byggs 
på många hållplatser som saknar 
det. Vissa får väderskydd.

– Bättre tillgänglighet för funktions-
hindrade – kontrastlinje, ledstråk, 
bänkar med resningsstöd i väder-
skydd m.m.

– Bättre trafiksäkerhet – bussfickor 
byggs eller förstoras så bussarna 
inte står på vägbanan när de 
stannar på hållplatserna, utanför 
tätorterna.

Koldioxidutsläppet 
minskar med upp till 

90 procent jämfört 
med vanlig diesel.

Varsågod,
luta dig tillbaka.

Provåkare 2016
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Varsågod.
Fria resor i 30 

dagar!

TRAFIKUTVECKLING

DEN 1 APRIL I ÅR trädde en ny lag för re-
senärer i kollektivtrafik i kraft (2015:953) 
som gör det enklare och tryggare för 
kunden.

I och med den nya lagen har Resega-
rantin även bytt namn till Förseningser-
sättning.

X-trafiks förseningsersättning innebär 
att om förseningar i vår trafik gör att du 
riskerar att bli minst 20 minuter försenad 
till din slutdestination, kan du ha rätt till 
ersättning.

Vi måste ha din ansökan om ersättning 
inom två månader efter händelsen. 

RESEGARANTIN HETER 
NU FÖRSENINGSERSÄTTNING

Om du drabbats  
av en försening och  
behöver råd kring  

hur du kan lösa din  
resa – ring oss på  
0771-9 10 10 9 så  

hjälper vi dig.

FRÅN OCH MED 22 AUGUSTI återkommer en efterläng-
tad linje till Hemlingby friluftsområde i Gävle. Turen, 
som får linjenummer 17, kommer att rulla mellan 
klockan 9 till 14 på vardagar.

Samtidigt får linje 3 en förändrad sträckning 
mellan Stigslund och Gävle Centrum, då linjen 
dras via Gavlehov och hållplatsen Blåsåsen nära 
Gävle sjukhus. Det innebär att 3:ans resenärer får 
en direktlinje till Gavlehov där bland annat Gefle IF 
och Brynäs IF spelar sina hemmamatcher. Elever på 
Prolympia och sjukhusbesökare drar också nytta av 
förändringen.

Linje 15 utökar sina turer i och med hösttidtabel-
len till att även innefatta helger. Linjen går mellan 
Gävle Central, Högskolan och Campus Sätra med 
hållplatser som Gävle konserthus och Gävle Sjukhus 
utmed sträckan. Alla nya turer på linje 15 vänder vid 
Teknikparken. 

Bussnyheter i höst

LÄS MER om vår förseningsersättning 
på xtrafik.se/forseningsersattning.

Hållbara tillsammans 
genom smarta resor

E SOM DELTAR i SMART Resplan är 
Sandvik, Arbetsförmedlingen, Coor, 
Tyréns och Region Gävleborg. Coor i 
Sandviken har till exempel gjort en 

kartläggning av tjänstebilarnas bränsleför-
brukning. 

– Målet är att minska koldioxidutsläppen, 
även om ingången var miljö ser vi också att 
det finns pengar att spara i det här, säger 
Maria Stjernmo, Coor. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖR ett pilotprojekt 
för att sänka koldioxidutsläppen för sina 
tjänsteresor. 

– Ser man ett positivt resultat kan model-
len komma att appliceras i fler regioner där 
Arbetsförmedlingen verkar, säger Rickard 
Lundström, Arbetsförmedlingen. 

– Resvaneundersökningen visade att kol-
lektivtrafik och resvanor berör och att man 
gärna delar med sig av idéer och önskemål, 

berättar Linda Landström och Susanne 
Lantz, på X-trafik.

Företagen i nätverket hjälps åt att komma 
framåt och inspireras av varandra. Intresset 
för SMART Resplan har även spritt sig utan-
för länsgränserna. 

SMART RESPLAN

En grundlig översyn av resandet kan 
ge flera vinster:
• Effektiv resursanvändning
• Kostnadsbesparingar
• Tidsbesparing
• Attraktiv arbetsgivare
• Positiva hälsoeffekter
• Miljövinster
• Bättre trafiksäkerhet
• Starkare varumärke

Kan det här vara något för ditt fö-
retag? Ta kontakt med Susanne eller 
Linda för ett besök på ditt företag.
Susanne Lantz, Marknadsutvecklare 
susanne.lantz@regiongavleborg.se
Linda Landström, Utvecklingsstrateg 
linda.landstrom@regiongavleborg.se

LÄS MER om SMART Resplan på 
www.x-trafik.se/smart-resplan

D

Att tänka och jobba hållbart är ingen övergående trend, och 
öppnar även för många nya affärsmöjligheter. SMART Res-
plan-arbetet är igång, och en resvaneundersökning har gett 
deltagarna förutsättningar att börja jobba på hemmaplan.
TEXT & FOTO ULRIKA NAAS HANERUS

Företagen i nätverket träffas och diskuterar 
tillsammans och inspireras av varandra.
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TOPPRUBRIK....

Sigrid – 
en bonde i 
frack och hatt

Väg 83 från Bollnäs slingrar sig längs med Ljusnan som då och då glittrar till mellan 
de små orter man passerar mot Järvsö. Här, någonstans mellan Bollnäs och Järvsö, 
finns paradiset i Hälsingland. Ja, det är iallafall den föreslagna geotag som dyker 
upp när jag ska föreviga mitt besök på Bergåkra Gård på instagram.  
TEXT JENNY KALLUR  FOTO LOKOMOTIV BOLLNÄS

PROFILEN

>

resa  7

INTEGRATION

SITT NYA HEMLAND SVERIGE lägger han all 
sin tid och energi på att skapa sig en ny 
tillvaro och drömmer om ett eget hem 
med fru och barn.  

– Men först måste jag skaffa egen försörjning 
och då måste jag kunna språket, säger han. 

Hassan flydde Libanon 
hösten 2014. Efter tips 
från en vän tog han sig via 
Grekland till Sverige.

Via Migrationsverket 
placerades Hassan i Söder-
hamn och han lät inte stu-
dierna vänta på sig. I 
december 2015 klarade 
han sitt första delmål, 
grundkurs 1 och 2 i Region Gävleborgs kurs 
”Svenska för utländsk sjukvårdspersonal” som 
arrangeras av Region Gävleborg via Forsa 
folkhögskola. Kursen vänder sig till sjukvårds-
personal inom Region Gävleborg som snabbt 
behöver lära sig svenska och kombineras med 
praktik inom vården med mål att erbjudas 
anställning.

AVSTÅNDET MELLAN boendet i Söderhamn 
och Forsa folkhögskola är ungefär fem- och 
en halv mil. En sträcka Hassan rest med buss 

dagligen under studietiden. Utan möjlighet 
att resa kollektivt hade Hassans framtid i Sve-
rige sannolikt sett väldigt annorlunda ut. Han 
hade då inte kunnat delta i den språkutbild-
ning som krävs för att han ska bli anställ-
ningsbar inom vården. Att inte få verka inom 

sitt kompetensområde tär 
på självförtroendet menar 
han. Svenska språket är 
nyckeln till drömmarnas 
port, och när han är klar i 
maj talar han inte mindre 
än fem språk.

 Utöver möjligheten att 
i framtiden kunna fortsätta 
i sin profession som kirurg 

tycker Hassan att han vunnit andra fördelar 
på vägen.

– JAG HAR FÅTT JÄTTEBRA hjälp sedan jag kom 
hit. Både av Region Gävleborg, kommunen, 
folkhögskolan och boendet. Men det är klart, 
det är känslomässigt svårt att vara i den situa-
tion jag befinner mig utan vare sig vänner, 
familj eller flickvän kvar. Men genom projek-
tet har jag fått nya vänner och mina lärare har 
blivit som ersättare för alla jag saknar hemi-
från. 

Buss - en 
förutsättning 
för ett nytt 
liv i Sverige
Hassan Issa har inte bara tvingats lämna sitt 
hemland Libanon. Han har också fått lämna 
sina föräldrar, sina syskon, och relationen 
med flickvännen fick ett slut han inte alls 
tänkt sig. Av kliniken han drev och ägde finns 
inget kvar, men hans yrke som ryggkirurg är 
för honom fortfarande ett kall.
TEXT & FOTO ANNE BRODIN SÖDERSTRÖM

I
Kollektivtrafiken är 
en förutsättning för 
att integrationen ska 
fungera i såväl vårt län 
som hela Sverige. En 
stor vilja och kapacitet 
finns bland våra 
nysvenskar att pendla 
och resa, så det gäller 
att vi hjälps åt för att 
öppna och möjliggöra 
och ta vara på alla 
kunskaper och fina 
krafter som finns.

Afaf Radihson,  
Söderhamns kommun

Utan möjlighet att 
resa kollektivt hade 
Hassans framtid i 

Sverige sannolikt sett 
väldigt annorlunda ut.
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inte bo här ensam hela livet, säger Sigrid.
En av Sigrids kollegor måste ha snappat upp 

detta, för plötsligt var hon både anmäld, upp-
ringd och kallad till möte i Stockholm med de 
castingansvariga för TV4’s populära program 
Bonde Söker Fru. Under sommaren kommer 
fyra uppvaktare att flytta in på gården. Eller inte. 

BONDE SÖKER FRU
– Vi får se om det blir tv-inspelning här eller 
inte. Det hade ju varit spännande att få chansen 
att lära känna fyra stycken lite närmare och se 
hur de trivs här på min gård. För det är ju en 
speciell livsstil. Men träffar jag den rätta spelar 

det absolut ingen roll. 
Men det finns också andra förhoppningar 

än romantiska inför sommaren. Sigrid ser gärna 
att Bonde Söker Fru-äventyret kan bidra till en 
större förståelse för dressyrsporten. 

– Jag har alltid hållit 
på att utbilda hästar. 
Men så har jag ju också 
haft den här dragningen 
till glamouren också. 
Jag ser likheter mellan 
mitt eget modellande 
och när jag visar upp 
eller tävlar med en häst. Det är viktigt med 
ytan och presentationen. Men den som vinner 
är oftast den som har något mer, en charm och 
en personlighet. Men folk har så svårt att få 
ihop den fina ytan man förknippar med dres-
syr, med det hårda jobb det innebär att vara 
hästbonde, säger Sigrid och berättar om en av 
de kommentarer som kommit i och med 
Bonde Söker Fru.  

– Jag har fått kommentarer som ”jag ser inte 
en bonde jag ser bara en hästägare.” Men jag 
menar, kom in i matchen, hästarna ska ha foder 
och de gödslar. Det är exakt samma kretslopp 
som med en ko. Den enda skillnaden är att vi 
har hatt och frack. 

Sigrids arbete och hobby vävs samman till 
ett späckat schema. Hon har tre döttrar som 

alla rider, och tävlar. Helgerna är oftast vigda åt 
tävlingsresor, både i Sverige och utomlands. 
Det blir många mil med lastbilen. Desto skö-
nare är det att landa i hemma Hälsingland mel-
lan varven. 

– Tiden i bilen med barnen till skolan på 
morgonen är guld värd, likaså middagen som vi 
försöker äta tillsammans, även om de ganska 
ofta blir så att kalendrar och mobiler åker fram 
för att planera och synka ihop nästa dag, säger 
Sigrid. 

När det är dags att fotografera försvinner  
Sigrid iväg en stund och kommer tillbaka med 
blanka ridstövlar, handskar och hjälm. Hon 
rullar fram något som skulle kunna liknas vid en 
resegarderob för hästen. Isak lär jag mig att han 
heter. Han är precis som alla hästar de föder upp 
ett svenskt halvblod, ”avlad på elektricitet” för-
klarar Sigrid. Han är väldigt känslig och reagerar 
på minsta ljud och rörelse. Inom dressyr förstår 
jag att det måste vara en fördel. För oss som står 
bredvid syns inte de små hjälper som Sigrid ger 
Isak, men någonting gör hon då Isak elegant 
byter mellan gångarter och tempon. 

40 HÄSTAR OCH RIDGYMNASIE
Hur ser en vanlig dag ut?, frågar jag. Sigrid 
skrattar.  

– Det som är vanligt är ju de dagliga rutiner 
som finns och måste rulla i och med att vi har 
närmare 40 hästar här, och ridgymnasiet med 
deras klasser och ridlektioner, men annars är 
jag ganska fri att styra mitt schema. Men jag 
står ju mycket på banan som tränare, först åt 

gymnasieeleverna, sedan 
till mina döttrar. Utöver 
det kan det vara clinics, 
läger och visningar.  
I helgen är det ungdoms- 
cup här i ridhuset. 

En minibuss med 
skolans namn och logo-

typ rullar in på gården. Plötsligt fylls stallet 
med ett härligt sorl. Elever och lärare går ige-
nom dagens schema och vem som ska rida vil-
ken häst.

– Jag och min kollega brukar fråga varandra 
”har vi jobbat något idag egentligen? Eller har 
vi bara haft roligt?” berättar Sigrid och skrattar.

Sorlet följer med eleverna ut igen, när några 
hästar behöver hämtas in. Och så ska ju lilla fölet 
klappas på. Ivaldi heter hon, Isaks lillasyster. 

– Ser du släktskapet?, frågar Sigrid och tit-
tar på mig. Och nog har hon fått lite av den där 
elektriciteten hon också. Men mest av allt ser 
jag att hon är sådär otroligt söt som bara tio 
dagar gamla föl kan vara. 

Paradiset i Hälsingland. Det ligger nog 
något i det.  

Sigrid ser gärna att Bonde 
Söker Fru-äventyret kan 

bidra till en större förståelse 
för dressyrsporten.

IGRID BERGÅKRA TAR några energiska 
kliv mot mig när jag kliver ur bilen, 
några minuter tidig till vårt möte. 

– Vi kan väl ses i ridhuset där uppe? 
Jag ska bara avsluta här, säger Sigrid. 

Hon är en framgångsrik ryttare, tränare, 
uppfödare och domare inom dressyrsporten. 
För fyra år sedan startade hon Naturlära, ett 
ridgymnasium, på gården där hon bor och 
arbetar. Hon har även jobbat som modell och 
är aktuell i höstens ”Bonde Söker Fru” på TV4.

Sigrid visar oss upp till ridhusets vardags-
rum, ett café med utsikt över ridbanan. Det är 
möblerat med långbord 
med bänkar, en kamin 
och fåtöljer med kuddar 
och filtar. Sigrid bjuder 
sina besökare förmid-
dagsfika i form av toast 
och te. 

– Jag har redan ätit 
fläskkotletter med ruccola. Jag äter alltid 
dagens största måltid på morgonen, oftast med 
kött, det har jag gjort hela livet. Det gjorde 
pappa också, berättar Sigrid som växte upp på 
den här gården. 

Det var en riktig ”Astrid Lindgren-uppväxt” 
enligt Sigrid, med mamma, pappa, två bröder 
och en syster. Familjen drev Norrlands största 
svinuppfödning. Hennes far jobbade också i 
skogen med att köra ut timmer med häst. 

FAR RED IN HÄSTAR
– Han åkte ofta ner till Västergötland på som-
rarna och kom hem med en lastbil full med 
hästar. Sedan red han in dem innan vintern då 
han hyrde ut dem till körsvenner i närheten. 
De jobbade och låg ute i skogen dagar i sträck. 
Ibland fick vi vara med, jag och mina bröder, 
och jag minns hur jag fick sitta på halsen på de 
här stora arbetshästarna och hålla i mig i lok- 
selen, säger Sigrid. 

Det var första kontakten med hästsporten, 

som sedan kommit att prägla Sigrids liv. Hon 
ägnade tonåren till den fostrande grenen  
fälttävlan vilket ledde till att hon redan som 
14-åring tog ett brons i junior-SM i dressyr. 
Sigrid flyttade till Tranås för att gå dressyrgym-
nasiet där namnkunniga ryttare som Patrik 
Kittel och Minna Telde fanns. 

STUTERI OCH AVEL
Efter ett par år utomlands var basen länge  
Tullgarns Kungsgård, söder om Stockholm, 
där hon och familjen drev stuteri och avel. Men 
hela tiden har det varit gården i Vallsta som 

känts mest hemma. 
– Jag gillar mentalite-

ten här i Hälsingland. 
Dessutom arrenderade vi 
ju Tullgarn, så det kändes 
aldrig riktigt som hemma. 
Att flytta hem kändes 
givet och här har jag 

familj och vänner. Hennes bröder är dessutom 
också hennes kollegor. 

Vi kommer in på företagarbiten av yrket, 
och entreprenören i Sigrid. Hon berättar att 
hon kvällen innan varit på Eldklotet – Gävle-
borgs företagargala. Nominerad frågar jag? 

– Nej, men nästa år tänkte jag att vi skulle 
vara nominerade, säger Sigrid och fortsätter. 

– När vi startade Naturlära lade vi upp en 
femårsplan, som man gör. De här inledande 
åren har årskullarna varit små och vi har sakta 
men säkert lärt oss hur det fungerar. Men vi såg 
att efter 5–6 år kommer ett uppsving i antal 
elever. Så nästa år ska vi vara nominerade och 
om två år ska vi vinna det där priset, säger  
Sigrid och skrattar. 

ÅRETS FÖRETAGARE
– Som årets företagare så ska man väl ha en viss 
omsättning, men sedan tycker jag också att 
man ska göra lite samhällsnytta. I och med rid-
gymnasiet får vi ju hit lite turism, de handlar 

och shoppar och skaffar pojkvänner och blir 
kvar, bildar familj, sedan behöver de både dagis 
och skola, säger Sigrid och skrattar, men lägger 
sedan till:

– Ungdomarna bidrar till hela kretsloppet 
så vi kan behålla servicen här på landsbygden. 

Det är något Sigrid återkommer till flera 
gånger under vårt samtal. Hur svårt men vik-
tigt det är att det finns sätt att försörja sig utan-
för de större städerna. Sigrid berättar att många 
av hennes bekanta skilt sig på grund av att för-
hållandet inte klarat den belastning det inne-
burit när den ena varit tvungen att arbetspendla. 

– Jag har ju ett jobb jag älskar, men jag vill 

S

Jag gillar mentaliteten här i 
Hälsingland. Att flytta hem 
kändes givet och här har 

jag familj och vänner.

>

PROFILENPROFILEN
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SERVICERESOR

OFTAST ÄR DET INTE så stressigt här, men 
vid vissa tillfällen kan det bli toppar som 
gör att det kan bli rätt intensivt för de 
som jobbar, berättar Monica Westlund 

som är enhetschef på Service- 
resor. Alla samtal tar olika 
lång tid, vissa är bara en 
snabb avbokning som är klar 
på 30 sekunder och andra 
har många resor de ska 
beställa och då kan det ta 
uppåt tio minuter. Men det 
kan bli drygt 200 samtal per person och dag.

Under 2015 tog beställningscentralen emot 
460 000 samtal och totalt beställdes 576 000 
resor under förra året. Att det är fler resor än sam-
tal beror på att kunderna ofta bokar tur och retur 

på samma gång, vilket gör att kunden inte behö-
ver ringa ytterligare en gång och slipper vänta på 
bilen. Det innebär oftast mer samplanering, vil-
ket sparar både pengar och miljö för kommun- 
erna och regionen. 

SYSTEMET HITTAR RÄTT RESA
Om man vill boka en resa ska man göra det 
minst 90 minuter före avfärd, om det inte är en 
resa i Gävle kommun - då gäller endast 30 minu-
ter. Vid planerad vård ska resan om möjligt 
bokas senast kl 12.00 vardag före resdagen. När 
en kund ringer och vill boka söker operatören 

med hjälp av ett datasystem 
upp en passande resa för 
kunden och som är billigast 
för kommun och region. 
Operatören berättar för 
kunden vilken tid ett fordon 
finns tillgängligt.

– Serviceresor jobbar 
också med att samordna resor som kommer 
längre fram i tiden, berättar Monica. Om vi 
lyckas samordna framför allt de längre sjukre-
sorna och riksfärdtjänstresorna, får vi en mer 
effektiv trafik. Säg att det är fler som ska till 

Spindlarna 
i trafiknätet
På enheten Serviceresor i lokalerna på X-trafik i Söderhamn går 
telefonerna varma från morgon till kväll. Det är hit man ringer 
om man vill beställa eller avboka sjukresor, färdtjänst eller andra 
serviceresor. 25 personer jobbar i skift från tidig morgon till sen 
kväll alla dagar året runt på beställningscentralen för att ta 
emot de ca 1 700 samtal som varje vardag kommer in.
TEXT TOBIAS BARLE  FOTO LOKOMOTIV BOLLNÄS

samma sjukhus eller till olika platser längs samma 
rutt, då kan de samåka. Det blir mer kostnadsef-
fektivt för kommuner och region och dessutom 
mindre påverkan på miljön.

RÄTT TILL FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESA?
Förutom arbetet med anropsstyrd trafik och 
samordning av sjukresor jobbar två personer 
inom enheten Serviceresor med att handlägga 
färdtjänst och riksfärdtjänst för fem kommuner 
– Bollnäs, Söderhamn, Nordanstig, Ockelbo 
och Hofors. De gör bedömningar och fattar 
beslut om att bevilja eller avslå 
ansökningar om färdtjänst och 
riksfärdtjänst åt personer boende 
i de fem kommunerna. 

Vem som kan beviljas färd-
tjänst eller riksfärdtjänst regleras  
i särskilda lagstiftningar. För att 
beviljas färdtjänst ska den som söker ha en var-
aktig funktionsnedsättning som innebär väsent-
liga svårigheter att förflytta sig på egen hand 
eller att resa med allmänna kommunikationer.  
I länet finns ett gemensamt regelverk och 
gemensam taxa.

– När det gäller sjukresor måste du ha ett sär-

skilt sjukreseintyg, vårdpersonal gör en bedöm-
ning vilken sorts sjukresa du har rätt till och 
skickar intyget till Serviceresor. Det finns dock 
undantag, till exempel de som har fyllt 85 år och 
ska göra en resa inom länet. Då behövs inget sjuk-
reseintyg, förklarar Monica.

VÄLDIGT NÖJDA KUNDER
Serviceresor mäter svarshastigheten på beställ-
ningscentralen och jobbar på att höja den så att 
den som ringer ska slippa vänta. Målet är att 
svara på 80 procent av samtalen inom 30 sekun-

der. Förra året nådde de nästan 
fram: 75 procent av samtalen 
besvarades inom 30 sekunder och 
inom en minut var det 86 procent 
som besvarades.

– Vi gör mätningar bland de 
som ringer till oss och enligt Nöjd 

Kund Index-undersökningen som vi gjorde 2015 
var 92 procent av de tillfrågade nöjda eller mycket 
nöjda med både bokning och resa. Det här gällde 
färdtjänst och sjukresor och jämfört med övriga 
landet ligger vi lite över snittet. Det är roligt 
eftersom det betyder att vårt sätt att jobba funge-
rar, säger Monica Westlund. 

Det kan bli drygt 
200 samtal per 
person och dag.

Om vi lyckas samordna 
framför allt de längre 
sjukresorna, får vi en 

mer effektiv trafik.

O

VILKA RESOR OMFATTAS?

• Sjukresa
• Färdtjänst
• Riksfärdtjänst
• Skolresor
• Dagaktivitet
• Omvårdnadsresor och arbetsresor 

för alla tio kommuner i länet
• Liggande transporter utan 

vårdbehov
• Flextrafik för de som bor i 

glesbygden där det inte finns 
någon ordinarie kollektivtrafik

• Tjänsteresor för personal på 
kommun och region

• Gods- och budtransporter 
i anslutning till de andra 
resorna, t.ex. blod- och 
laboratorietransporter inom 
sjukvården 

• Ledsagning vid större resecentra.

NÄR KAN JAG BOKA? 

Öppet alla dagar, året runt.
Vardagar 6-22
Lördagar och helgdagsafton 7-22
Söndagar eller röd dag 8-22

HUR BOKAR JAG?

För att boka eller avboka kan du 
antingen ringa, sms:a eller mejla:

Sjukresa: 0771-38 39 40
Färdtjänst eller Riksfärdtjänst:  
0771-64 64 65
SMS: 71 370
Mejl: bokning.serviceresor@ 
regiongavleborg.se

På xtrafik.se/sv/serviceresor ser 
du vilka uppgifter som behövs för 
att du ska kunna boka resa via mejl 
eller sms.

För Hofors, Nordanstig, Söder-
hamn, Bollnäs och Ockelbo kommun 
finns ett särskilt nummer om man har 
frågor kring färdtjänsthandläggning 
0771-12 12 11 eller mejla fardtjanst.
xtrafik@regiongavleborg.se. Boen-
de i andra kommuner vänder sig till 
sin hemkommun.
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Upptäck sommaren!
Res med oss under 24 timmar till kampanjpris! Med våra bussar och X-tåg har
du möjlighet att koppla av och samtidigt resa snabbt och bekvämt till sommarens
spännande platser.

FURUVIKSPARKEN
Ta med familjen till Furuviksparken i Gävle för att njuta av den
vackra parken, hälsa på djuren eller besöka vårt tivoli. Åk hit
med X-trafi k till Gävle och byt där till Upptåget eller UL-buss
(biljetterna gäller även där). FOTO: Gabriel Liljevall/Furuvik

www.furuvik.se

STENÖ HAVSBAD
Här kan du bada, bo, äta och njuta i det vackra skärgårdslandskapet
öster om Söderhamn. Åk till Stenö Havsbad med X-tåget till Söder-
hamn, byt till buss 1 till Järnbron. Där åker ni vidare med buss 63
till Stenö. Mot uppvisande av giltig 24-timmarsbiljett bjuder
Stenö Havsbad på en minigolfrunda för en person. FOTO: Stenö Havsbad

www.stenohavsbad.se

JÄRVSÖ BERGSCYKELPARK
Åk till Järvsö Bergscykelpark för en cykelupplevelse utöver det vanliga.
Ta liften upp och rulla utför. Använd egen cykel eller hyr på plats.
Åk till Järvsö med X-tåget. Från stationen är det 1 km till cykelparken.
På X-tågen fi nns plats för två cyklar, och biljetten kostar 30 kr/cykel.
Järvsö Bergscykelpark bjuder på ett åk i stolliften vid uppvisande av
giltig 24-timmars biljett. FOTO: Fredrik Fransson/Järvsö Bergscykel Park

www.jarvsobergscykelpark.se 

JÄRVZOO 
Åk till Järvzoo och upplev en djurpark som mest liknar vildmark! 
Möt de nordiska djuren genom ett tre kilometer långt äventyr till
fots. Åk hit med X-tåget och välj sedan promenad eller taxi,
fast pris inom Järvsö fi nns. FOTO: Glenn Mattsing/Järvzoo

www.jarvzoo.se

STENEGÅRD
Besök Stenegård i Järvsö – se dess trädgård, hantverk, besöks-
centrumet Världsarvet Hälsingegårdar och Barnens Stenegård.
Drick en kopp kaffe eller fruktdryck på Lehmanns kök och träd-
gårdscaféet. Åk hit med X-tåget och välj sedan promenad eller
taxi, fast pris inom Järvsö fi nns. FOTO: Erik Westberg/Stenegård

www.stenegard.com

Upptäck sommaren!Upptäck sommaren!Upptäck sommaren! WIJ TRÄDGÅRDAR
Ta med hela familjen till Wij Trädgårdar. Förutom vår vackra park och
våra utställningar så har vi barnens sommar hos oss i år. Gå på skattjakt,
se barnteater med Humlan Helmer eller gör en upptäcktsfärd i nya
ABC-trädgården. Även badstrand, lekplats och söta grisar fi nns.
Åk hit med X-tåget. Promenera sen längs Hälsans stig som tar
cirka 15 minuter. FOTO: Wij Trädgårdar

www.wij.se

GRÄNSFORS BRUK
Längs en slingrande å ligger Gränsfors Bruk i den norra delen av
Hälsingland. Besök vår yxsmedja och se hur vi tillverkar våra hand-
smidda yxor, från stål till färdig yxa. Åk X-tåget till Hudiksvall och ta
därifrån buss linje 34 till Bergsjö eller linje 29 till Gnarp. Från Gnarp
och Bergsjö ta sedan linje 33 till Gränsfors. FOTO: Gränsfors Bruk

www.gransforsbruk.com

MULLE MECK
Kliv in i Mulle Mecks värld och ta en tur med fl ygplanet eller varför
inte en rymdfärd med Mulles nya raket. Här kan ditt barn snickra,
pyssla, se en Mulle Meck-fi lm, spela dator-spel och mycket mer.
Åk hit med X-tåget. Ta sedan en promenad i centrum mot Salu-
torget som tar cirka 10 minuter. FOTO: Mulle Meck

www.mullemeckigladahudik.se

SVERIGES FÄNGELSEMUSEUM
Besök de två utställningarna Androm till skräck och varnagel
och Hotell Hamilton 2.0. Åk hit med X-tåget eller buss till Gävle.
Museet ligger på promenadavstånd från buss- och
tågstationen. FOTO: Mats Fallqvist/Sveriges Fängelsemuseum

www.sverigesfangelsemuseum.se

Sommar-
erbjudande
15 juni – 15 augusti

Upptäck länet med X-trafi ks 
bussar och X-tåg, se kampanj-

priser på sista sidan.

Mot uppvisande av biljett eller kvitto blir du bjudan
på kaffe och/eller en fruktdryck. Järvsö Bergscykelpark 
och Stenö Havsbad erbjuder dig åka i stolliften och 
spela en runda minigolf. Missa inte detta!

HÅLL KOLL!
Hitta resan i reseplaneraren på xtrafi k.se eller X-trafi ks app.
Köp biljett på våra kundcenter, bussar, X-tåg eller i X-trafi ks
app. Besök sommar.xtrafi k.se för mer information.

På vår facebooksida tipsar vi om fl er smultronställen i
vårt län. Har vi missat något guldkorn, tipsa oss gärna!

priser på sista sidan.
bussar och X-tåg, se kampanj-bussar och X-tåg, se kampanj-

priser på sista sidan.
bussar och X-tåg, se kampanj-

priser på sista sidan.
bussar och X-tåg, se kampanj-bussar och X-tåg, se kampanj-bussar och X-tåg, se kampanj-bussar och X-tåg, se kampanj-
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VINN POCKETOGRAM! 
Skicka korsordet senast 31 JULI 2016 till: X-trafik, Box 264,  
826 26 Söderhamn. Märk kuvertet ”Korsord”. Endast postade 
lösningar gäller! Fem personer vinner 3 Pocketogram 
värda 99 kr/st. Vinnarna meddelas 
per brev och publiceras i nästa  
nummer av Resa. Eventuell  
vinstskatt betalas av vinnaren. 

VINNARE I KORSORDET NR 1, 2016 
Kerstin Utzinger, Ockelbo
Ylva Olausson, Bollnäs
Ingbritt Sjöblom, Axmar
Camilla Henriksen, Marmaverken
Ulla Nyberg, Kilafors

Grattis, ni vann 3 böcker från 
Pocketogram värda 99 kr/st!

Namn:

Adress:

VINNARNA I VÅR Instagramtävling är nu utsedda 
och vi säger stort grattis till dem! De har vunnit 500 
kronor Reskassa. Tävlingen handlade om att fota 
vad som fångar din uppmärksamhet utanför fönstret 
på din resa, din utsikt. 

Tina Häll, Ljusdal
Mattias Olsson, Bollnäs
Ekaterina Klasson, Sundsvall

Vinnarna utsedda 
i Instagramtävlingen 
”FOTA DIN UTSIKT PÅ DIN RESA”

SMÅTT & GOTT! KORSORD

Världens längsta buss
VISSTE DU ATT VÄRLDENS längsta buss är 30 meter lång och 
har plats för 256 passagerare? Bussen heter AutoTram Extra 
Grand och är en tredelad dragspelsbuss. Bussen kör i tyska 
Dresden.

KÄLLA Aftonbladet 
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träningstips

HÄR ÄR ETT PAR ÖVNINGAR för dig som vill ta tillfället i akt och 
smygträna när du åker buss. Risken finns att du får undrande 
ögonkast, men din kropp blir glad av det.  

KÄLLA Expressen

Stå upp i bussen 
Försök att stå upp när du åker buss. När 
bussen svänger och kränger så måste 
du spänna dina magmuskler för att inte 
ramla. Bra träning och ett spännande 
sätt att resa!

Rulla på fötterna
Den här kan du göra både stående och 
sittande, mest träning om du står. Gå 
från att stå på tå till att stå på hälarna. 
Det tränar bland annat vaderna och 
låren och ökar cirkulationen vilket är bra 
för musklerna och gör dig piggare.

Böj benen bakåt
När du sitter ner, böj benen så långt 
du kan in under ditt säte. Håll kvar i tio 
sekunder och släpp sedan ner och vila. 
Upprepa tre gånger och vips så har du 
tränat lårens baksida på ett bra sätt. 
Dessutom har du satt igång blodcirkula-
tionen i stora muskelgrupper.

1 2 3

Smygträna  
på bussen

FÖLJ OSS  
PÅ INSTAGRAM 
OCH FACEBOOK  X-trafik xtrafik

VINN RESKASSA MED 300 KRONOR!
DET DU BEHÖVER GÖRA för att vinna reskassa med 300 
kronor är att svara på följande frågor hämtade från detta 
nummer av Resa. Fem vinnare utses. Skicka in dina svar till  
marknad.xtrafik@regiongavleborg.se senast 31 juli. 

1. Vad har Resegarantin bytt namn till?
A. Reseersättning
B. Förseningsersättning
C. Kollektivreseersättning

2. Vilken medalj tog Sigrid i  
junior-SM som 14-åring?
A. Guld
B. Silver
C. Brons

3. Hur många samtal ungefär tar  
beställningscentralen emot varje vardag?
A. 1 700
B. 1 800
C. 1 900 

FRÅGE TÄVLINGVINN RESKASSA



Upptäck sommaren i

24 timmar
Upptäcka nya smultronställen i vårt län. 

Kampanjpris 15 juni – 15 augusti.

Resenär   Reskassa/mobilbiljett   Kontokort/kundcenter 
7 – 19 år                    48 kr   60 kr    
20 – 25 år                64 kr         80 kr                
Studerande         64 kr   80 kr    
Vuxen                      96 kr       120 kr          
Vuxen + barn*   144 kr   180 kr 
      
 Få ut mesta möjliga av din resa – betala din 24-timmars-
biljett med reskassa eller mobilbiljett i X-trafi ks app.
Då får du ytterligare 20 procent rabatt. 

Hitta resan i reseplaneraren på xtrafi k.se eller X-trafi ks app.
Köp biljett på våra kundcenter, bussar eller X-tåg. Besök
sommar.xtrafi k.se för mer information om erbjudandet,
biljetter och betalsätt.

Box 125, 826 23 Söderhamn Tel 0270-741 00, Trafi kupplysningen 0771-9 10 10 9, www.xtrafi k.se

20%
RABATT

* Upp till 2 vuxna över 20 år och upp till 4 barn under 16 år reser till priset av 1 vuxen och 1 barn (minst en vuxen
och ett barn måste resa med för att rabatten ska kunna nyttjas).Ytterligare barn i barnvagn kan ej tas med gratis.
Obs, vuxen + barn-rabatt kan inte köpas som mobilbiljett.


